
 

ZARZĄDZENIE NR 240.2017 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 
z dnia 5 grudnia 2017 r.  

 

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy Jeleniewo, podjętych 

podczas obrad XXVIII sesji z dnia 1 grudnia 2017 r.: 

 

1) uchwała Nr XXVIII.153.2017 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę 

sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze 

gminy – zobowiązano Inspektora ds. podatków i opłat do zapewnienia realizacji 

uchwały. Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Białymstoku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w 

Białymstoku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu; 

2) uchwała Nr XXVIII.154.2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego – zobowiązano Inspektora ds. podatków i opłat do zapewnienia 

realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Białymstoku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w 

Białymstoku i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu; 

3) uchwała Nr XXVIII.155.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XI.55.2015 Rady Gminy 

Jeleniewo z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych – zobowiązano Inspektora ds. podatków i opłat do 

zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Białymstoku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie 

biuletynu; 

4) uchwała Nr XXVIII.156.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalenia wysokości 

dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie 

Jeleniewo – zobowiązano Inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 

do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Wojewody 

Podlaskiego w Białymstoku i ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na 

stronie biuletynu; 

5) uchwała Nr XXVIII.157.2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.123.2012 Rady 

Gminy Jeleniewo z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Jeleniewo – zobowiązano Inspektora ds. ochrony 

środowiska i gospodarki komunalnej do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała 

została przekazana do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku i ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy oraz na stronie biuletynu; 

6) uchwała Nr XXVIII.158.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – 

zobowiązano Skarbnika Gminy Jeleniewo do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała 

została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w 

Suwałkach i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w 

Białymstoku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu. 



 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
WÓJT GMINY JELENIEWO 

/-/ Kazimierz Urynowicz  

 
 
 

 

 
Sp.MW 

dn.05.12.2017 r. 


